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ค าน า 

 
  
 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง เพ่ือจัดให้บุคลากรได้มี
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพและการมีการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถน าข้อมูลข่าวสารมาประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ น ามาซึ่ง
การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม  
 แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น จะมีการเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล ปลูกฝัง ให้มี
การเรียนรู้  เพ่ิมพูนความรู้ใหม่ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วม และปรับปรุงงานใน
หน้าที่ของตนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติหน้าที่ 
ทุกเดือน การเข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ การเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน การยกย่องพนักงานส่วนต าบลที่
ประพฤติปฏิบัติดี มีความโปร่งใส  การสร้างองค์กรให้มีการสุจริตธรรมมีศักดิ์ศรี 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารราชการแนวใหม่ 
  
 
       องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
           สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

 



 

 
สารบัญ 

 
          หน้า 

 

ส่วนที่ ๑  หลักการและเหตุผล             ๔ 
ส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา           ๖ 
ส่วนที่ ๓ หลักสูตรการพัฒนา             ๗ 
ส่วนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา                                                  ๘ 
ส่วนที่ ๕ งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา          ๑๓ 
ส่วนที่ ๖ การติดตามและประเมินผล           ๑๖ 



 
ส่วนที่ ๑  

หลักการและเหตุผล 
 
 

๑. หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 

    ๑.๑. สภาวะการเปลี่ยนแปลง 
      ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการ
ยุคใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบ
ต่างๆ โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างาน เพ่ือแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์กร เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมีการพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ
ปรับเปลี่ยนวิทยาการ ความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม 
 

     ๑.๒ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา  ๑๑  

“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดย
ต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้าง
วิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน 
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 

  ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เสียใหม่ จากที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 
เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ  ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราช
กฤษฎีกาฉบับนี้  จึงก าหนดเป็นหลักการว่า  ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้  เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การ 
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้

อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู ้มีความรู ้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มี
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

๔. การสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือ
การน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕ 
 

 
 

๑.๓. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม  (ก.อบต.จ.นครพนม) 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ หมวดที่ ๑๒ ส่วนที่ ๓ การ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ เป็น 
พนักงานส่วนต าบล ก่อนมอบหมายหน้าทีใ่ห้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติ
ราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และเป็นแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี 

                    เพ่ือให้เป็นการพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  จึงได้จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรขึ้น  โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลและจัดท าให้
ครอบคลุมถึงบุคลากรฝ่ายการเมือง  และพนักงานจ้าง 
 
 

************************** 
 



 
 

ส่วนที่ ๒   
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

 

วัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
 

๑. เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง  

ให้เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๓. เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มากที่สุด 
๔. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 

              ๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
              ๒. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
              ๓. ด้านการบริหาร 
              ๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
              ๕. ด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม 

เป้าหมายของการพัฒนา 
 ๑. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและผู้บริหาร 

๒. การพัฒนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๒. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า 
 ๓. การพัฒนาพนักงานจ้าง 
 ๔. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 



 

ส่วนที่ ๓   
หลักสูตรการพัฒนา 

 

หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) 
    ๓.๑ หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
        ๑. หลักสตูรเกีย่วกับนายก อบต. หรือหลักสตูรที่เกีย่วข้อง 
       ๒. หลักสตูรเกีย่วกับรองนายก อบต. หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
       ๓. หลักสตูรเกีย่วกับเลขานุการนายก อบต. หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  ๔. หลักสูตรประธาน/รองประธานสภา อบต.หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
   ๕. หลักสูตรรองประธานสภา อบต.หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   ๖. หลักสตูรสมาชิกสภา อบต.หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
   ๗. หลักสตูรเกี่ยวกับเลขานุการสภาฯ อบต. หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

     ๓.๒ หลักสตูรการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
๑. หลักสูตรกบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น , กลาง , สูง /หลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
๒. หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป อ านวยการท้องถิ่นระดับต้น กลาง สูง หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

      ๓. หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานสวัสดิการสังคมอ านวยการท้องถิ่นระดับต้นกลางสูงหรือหลักสูตรอื่น 
         ที่เก่ียวข้อง 

๔. หลักสูตรเกี่ยวกับนักบรหิารงานการศึกษา/หลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
     ๕. หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที/่เจ้าพนักงานธุรการหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
      ๖. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

๗. หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
๘. หลักสูตรนักป้องกัน/เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
๙. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน/นักวิชาการเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
๑๐. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน/นักวิชาการจัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
๑๑. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน/นักวิชาการพัสดุหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
๑๒. หลักสูตรช่างโยธา/นายชา่งโยธาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
๑๓. หลักสูตรนิติกร/หลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
๑๔. หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน/หลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
๑๕. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน/นักพัฒนาชุมชน/หลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
๑๖ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
๑๗. หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็กเล็กฯ หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
๑๘. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่งหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

          ๑๙. เพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาดูงานพนักงานส่วนต าบลและบุคลากร อบต.โคกสูง 
          ๒๐. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลและผู้ท าท้องที่ ท้องถิ่น 

๒๑. หลักสูตรการจัดท างบประมาณระบบ e-Laass หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
๒๒. หลักสูตรการจัดท าแผนที่ภาษหีรอืหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
๒๓.หลักสูตรนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
 



 
 
 



 
ส่วนที่ ๔  

วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา 

(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง   อ าเภอปลาปาก   จังหวัดนครพนม 

 
๑.  แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 
ปี ๒๕๖๔
(จ านวน

คน) 

ปี ๒๕๖๕
(จ านวน

คน) 

ปี ๒๕๖๖
(จ านวน 

คน) 

อบต.
ด าเนินการ

เอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

๑ 
 
 

๒ 
 
 

๓ 
 
 

๔ 
 
 

๕ 

หลักสตูรเกีย่วกับนายก อบต.หรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับรองนายก อบต.หรือ 
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับเลขานุการนายก อบต. 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับประธาน/รองประธาน 
สภา อบต.หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับสมาชิกสภาอบต.หรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลให้มีทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งข้ึน 
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของรองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลให้มีทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งข้ึน 
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลให้มีทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งข้ึน 
เพื่อพัฒนาระบบท างานของประธานสภา 
หรือรองประธานสภา ให้มีความรู้ ทักษะ 
ความรู้และความเข้าใจในการท างานมากยิ่งข้ึน 
เพือ่พัฒนาระบบการท างานของ ส.อบต.ให้มี
ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการท างานมาก
ยิ่งข้ึน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไดร้ับ
การฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี 
 
รองนายก อบต. ไดร้ับการฝึกอบรม/
พัฒนาความรู้ ๑ ครั้ง/ปี 
 
เลขานุการนายก อบต. ได้รับการ
ฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ ๑ ครั้ง/ปี 
 
ประธานสภาหรือรองประธานสภา
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี 
สมาชิก อบต.ได้รับการฝึกอบรม 
๑ ครั้ง/ปี 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 

 / 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 

         
         

 

 
 
 
 
 



 
๙ 

 
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง    อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 
๒.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 
ปี ๒๕๖๔
(จ านวน
คน) 

ปี ๒๕๖๕
(จ านวน
คน) 

ปี ๒๕๖๖
(จ านวน 

คน) 

อบต.
ด าเนินการ
เอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

๑ 
 
 

๒ 
 
 

๓ 
 
 

๔ 
 
 

๕ 
 
 

๖ 
 
 

๗ 
 
 

หลักสตูรนักบริหารท้องถิ่นระดับตน้ 
กลาง สูง อบต./หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารงานคลัง 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารงานช่าง 
/หรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารงาน
การศึกษา/หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าหน้าท่ี/เจ้าพนักงาน
ธุรการหรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่วข้อง 
 
หลักสตูรนักทรัพยากรบุคคลหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ภายในหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้าส่วน
งานแต่ละส่วน ไดม้ีความรู้ ทักษะความเข้าใจ ใน
การบริหารงาน ในหน้าท่ีที่รับผดิชอบมากยิ่งข้ึน
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งขึ้น 
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งขึ้น 
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งขึ้น 
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งขึ้น 
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ 
แต่ละต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดยีิ่งข้ึน 
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งขึ้น 

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนไดร้ับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี 
 
หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนไดร้ับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี 
 
พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี 
 
พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี 
 
พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี 
 
พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี 
 
พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 

 / 
 
 
/ 
 

 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 

 



๑๐ 
 

(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง   อ าเภอปลาปาก   จังหวัดนครพนม 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 
ปี ๒๕๖๔
(จ านวน
คน) 

ปี ๒๕๖๕
(จ านวน
คน) 

ปี ๒๕๖๖
(จ านวน 

คน) 

อบต.
ด าเนินการ
เอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

๘ 
 
 

๙ 
 
 

๑๐ 
 
 

๑๑ 
 
 

๑๒ 
 
 

๑๓ 
 
 

๑๔ 
 
 

๑๕ 

หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าหน้าท่ีป้องกนัและ
บรรเทาฯ หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าหน้าท่ี/เจ้าพนักงาน
การเงินหรือบญัชีหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าหน้าท่ี/เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้หรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าหน้าท่ี/เจ้าพนักงาน
พัสดุหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับช่างโยธา/นายช่างโยธา 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการศึกษาหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนิติกร/หลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน/หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งขึ้น 
เพือ่พัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งขึ้น 
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งขึ้น 
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งขึ้น 
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งขึ้น 
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งขึ้น 
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งขึ้น 
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานได ้

พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี 
 
พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี 
 
พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี 
 
พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี 
 
พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี 
 
พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี 
 
พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี 
 
พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

 / 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 



 
๑๑ 

 
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง   อ าเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 
ปี ๒๕๖๔
(จ านวน

คน) 

ปี ๒๕๖๕
(จ านวน

คน) 

ปี ๒๕๖๖
(จ านวน 

คน) 

อบต.
ด าเนินการ

เอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

๑๖ 
 
 

๑๗ 
 
 

๑๘ 
 

๑๙ 
 

 
๒๐ 

 
 

 
๒๑ 

 
๒๒ 

 
๒๓ 

หลักสตูรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน/
นักพัฒนาชุมชน/หลักสตูรอื่นที่เกีย่วข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับครผูู้ดูแลเด็กเล็กฯหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับพนักงานจ้างแตล่ะ 
ต าแหน่ง 
พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมข้าราชการ 
พนักงานส่วนต าบลและผู้ท าท้องที่ 
ท้องถิ่น 
เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาดูงาน
พนักงานส่วนต าบล และบุคลากร อบต.
โคกสูง 
 
หลักสตูรการจัดท างประมาณระบบ 
 e-Laasหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หลักสตูรการจัดท าแผนท่ีภาษีหรือ 
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
อบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวนิัย
ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้าง อบต.โคกสูง 

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งขึ้น 
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ียิ่งขึ้น 
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าในในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
เพื่อส่งเสริมการท างานเป็นทีม การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรและเจา้หน้าท่ี 
ของ อบต.โคกสูง 
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้การปฏิบตัิงานตาม
มาตรฐานการปฏิบตัิราชการ อปท.ให้แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานพนักงานจ้าง
และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
เพื่อเป็นแนวทางการจัดท างบประมาณตาม
มาตรฐานของ อปท. 
เพื่อจัดท าแผนท่ีภาษตีามนโยบายภาครัฐ 
 
ให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้
เรื่องวินัยและการรักษาวินัยและสามารถน า
ความรู้ไปปฏิบัตหิน้าท่ีเป็นข้าราชการที่ด ี

พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี 
 
พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี 
 
พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี 
บุคลากรไดร้ับการอบรม และศึกษา 
ดูงานการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรม
ของพนักงาน ๑ ครั้ง/ปี 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างฯลฯอบรม 
และศึกษาดูงาน ๑ ครั้ง/ปี 
 
พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี 
พนักงานส่วนต าบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง
รับการอบรม ๑ ครั้ง/ปี 

๑ 
 
 

ทุกคน 
 
 

ทุกคน 
 

ทุกคน 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

๑ 
 
 

ทุกคน 
 
 

ทุกคน 
 

ทุกคน 
 

 
๑ 
 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

๑ 
 
 

ทุกคน 
 
 

ทุกคน 
 

ทุกคน 
 
 

๑ 
 

 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
/ 

 
/ 
 
/ 
 
/ 

หมายเหตุ  การเข้าอบรมในระยะเวลา ๓ ปี ตามแผนพัฒนาบุคลากรสามารถเข้าอบรมได้ ตามความเหมาะสมและผู้บังคับบญัชาอนุญาต 
 



         



 

ส่วนที่ ๕ 
 งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  อ าเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม 

 

๑.แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) ที่มาของ

งบประมาณ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๑ หลักสูตรเกี่ยวกับนายก อบต. 

หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง     
๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ส านักงานปลัด 

อบต.โคกสูง 
๒ หลักสูตรเกี่ยวกับรองนายก 

อบต. หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ส านักงานปลัด 
อบต.โคกสูง 

๓ หลักสูตรเกีย่วกับเลขานุการ
นายก อบต. หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

๑๕,๔๐๐ ๑๕,๔๐๐ ๑๕,๔๐๐ ส านักงานปลัด 
อบต.โคกสูง 

๔ หลักสูตรประธานสภา อบต. 
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ส านักงานปลัด 
อบต.โคกสูง 

๕ หลักสูตรรองประธานสภา อบต.
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ส านักงานปลัด 
อบต.โคกสูง 

๖ หลักสูตรสมาชิกสภา อบต. หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ส านักงานปลัด 
อบต.โคกสูง 

๗ หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการสภา
ฯ อบต. หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

๑๕,๔๐๐ ๑๕,๔๐๐ ๑๕,๔๐๐ ส านักงานปลัด 
อบต.โคกสูง 

รวม ๑๕๐,๘๐๐ ๑๕๐,๘๐๐๐ ๑๕๐,๘๐๐๐  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
๒. แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) ที่มาของ

งบประมาณ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๑ นักบริหารงานท้องถิ่น./หลักสตูรที่

เกี่ยวข้อง 
๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ส่วนส านักปลัด 

๒ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานคลัง
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ กองคลัง  
อบต.โคกสูง 

๓ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน
ช่าง/หัวหน้าส่วนโยธาหรือหลักสูตร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ กองช่าง 
อบต.โคกสูง 

๔ หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารการศกึษา/
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ กองการศึกษา 

๕ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ธุรการ
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ส านักงานปลัด 
อบต.โคกสูง 

๖ หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลหรือ
หลักสูตรอืน่ที่เกี่ยวข้อง 

๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ส านักงานปลัด 
อบต.โคกสูง 

๗ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

๓๒,๓๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ส านักงานปลัด 
อบต.โคกสูง 

๘ หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ ส านักงานปลัด 
อบต.โคกสูง 

๙ หลักสูตรนักวิชาการศึกษาหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ กองการศึกษา 

๑๐ หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ กองคลัง 
อบต.โคกสูง 

๑๑ หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน
พัสดุหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

๒๓,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐ กองคลัง 
อบต.โคกสูง 

๑๒ หลักสูตรช่างโยธา/นายช่างโยธา
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ กองช่าง 
อบต.โคกสูง 

๑๓ หลักสูตรนิติกรหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เกี่ยวขอ้ง 

๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ส านักงานปลัด 
อบต.โคกสูง 

๑๔ หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ส านักงานปลัด 
อบต.โคกสูง 

๑๕ หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน/
นักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

๒๓,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐ ส านักงานปลัด 
อบต.โคกสูง 

 



 
๑๔ 

 
 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) ที่มาของ

งบประมาณ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๑๖ หลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ

หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
๓๒,๓๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ส านักปลัด 

๑๗ หลักสูตรผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็กหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ กองการศึกษา 
อบต.โคกสูง 

๑๘ หลักสูตรที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติหน้าที่
พนักงานจ้างทุกต าแหน่ง/หลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้องเกื้อกูล 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ทุกส่วน ของ
อบต.โคกสูง 

๑๙ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ 
พนักงาน 
ส่วนต าบลและผู้ท าท้องที่ ท้องถิ่น 

๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ส านักงานปลัด 
อบต.โคกสูง 

๒๐ เพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาดูงาน
พนักงานส่วนต าบล และบุคลากร อบต.
โคกสูง 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ส านักงานปลัด 
อบต.โคกสูง 

๒๑ หลักสูตรการจัดท างบประมาณระบบ  
e-Laass หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ส านักงานปลัด+ 
ส่วนการคลัง  

อบต.โคกสูง 
๒๒ หลักสูตรการจัดท าแผนที่ภาษีหรือ

หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ กองคลัง + 
กองช่างฯ 

อบต.โคกสูง 
๒๓ หลักสูตรนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตร

อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ กองการศึกษา 

รวม ๑,๐๑๗,๐๐๐ ๑,๐๑๗,๐๐๐ ๑,๐๑๗,๐๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

๑๕ 
 

ส่วนที่ ๖ 
 การติดตามประเมินผล 

 

องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
 

           ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสูง  ประกอบด้วย  

๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล       ประธานกรรมการ 
๒. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล      กรรมการ 
๓. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                          กรรมการ 
๔. ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าส านัก                        กรรมการ 
๕. นักทรัพยากรบุคคล                 เลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร 
ก าหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการด าเนินการด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

การติดตามและประเมินผล 
 ๑. ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องท ารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา 

ภายใน ๗ วันท าการ นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

๒. ให้ผู้บังคับบัญชาท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผล
การปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตาม ข้อ ๑ 

๓. น าข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการก าหนดหลักสูตรอบรมให้
เหมาะสมกับความต้องการต่อไป 

๔. ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ 
ตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 

๕. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปี โดย core team  ต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐



 
 
 

 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูง 

ที่ ๒๔๑ /  ๒๕๖๓ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบล 

........................................................ 
   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ได้ท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลในรอบปีงบประมาณ 
๒๕๕๔-๒๕๖๖  จะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๗๐ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ดังนี้ 

๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง     เป็นประธานกรรมการ 
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง      เป็นกรรมการ 
๓. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง    เป็นกรรมการ 
๔. ผู้อ านวยการส่วนการคลัง      เป็นกรรมการ 
๕. ผู้อ านวยการกองช่าง       เป็นกรรมการ 
๖. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   เป็นกรรมการ 
๗. หัวหน้าส านักปลัด      เป็นกรรมการ/เลขานุการ 
๘. นักทรัพยากรบุคคล       ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ดังนี้ 
๑. เตรียมการและการวางแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ข้าราชการการเมืองและพนักงานจ้าง 

โดยต้องก าหนดเป็นแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลมีระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลัง ดังนี้ 
ก. การหาความจ าเป็นในการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์ดู

ว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน 

ข. ประเภทของความจ าเป็นได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

๒. ด าเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
ก. การเลือกวิธีการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม โดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการ

พัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม 
การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา  

ข. วิธีการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพ่ือด าเนินการเองหรือเข้าร่วม
สมทบกับหน่วยงานราชการอ่ืน หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  สั่ง  ณ  วันที่   ๑๔   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

 1 

            (นายจรูญ   จนัทะแสน) 
นายกองค์การบริหารสว่นต าบลโคกสงู 



 

บันทึกข้อควำม 

ส่วนรำชกำร                    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูง  โทรศัพท์    ๐-๔๒๕๓-๐๖๒๘        . 
ที ่ นพ ๗๙๒๐๑/         วันที่       ๑๘      เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรื่อง   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ 
 เรียน  หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน 
  ตามท่ีแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสูงจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  ประกอบกับค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ที่ 
๒๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 
  เพ่ือให้การจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและสามารถบังคับใช้ให้ทัน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงขอเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมใน
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓   เวลา  ๐๙.๐๐  น  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  รายละเอียดตาม
วาระการประชุม และแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง ที่แนบมาพร้อมนี้ 
                   จึงเรียนมาเพ่ือเข้าร่วมประชุม  
 
 
 
               ( นายจรูญ  จันทะแสน) 

                                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
                                     ประธานคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ระเบียบวำระกำรประชุม 
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบลรอบปีงบประมำณ ๒๕๖๔-๒๕๖ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  เวลำ  ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูง 

******************************* 
ระเบียนวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานให้ที่ประชุมทราบ 
   - แผนอัตราการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ จะสิ้นสุดลง 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
   -  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา  
   ๓.๑การจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖  
   -  หลักการและเหตุผล 
   -  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
   -  หลักสูตรการพัฒนา 

- วิธีพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา  
- งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
- การติดตามและประเมินผล 
                                                                        

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ(ถ้ามี) 
************************ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกข้อควำม 

ส่วนรำชกำร   ส่วนส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูง  โทรศัพท์    ๐-๔๒๕๕-๑๐๕ ๔        . 
ที ่ นพ ๗๙๒๐๑/         วันที่       ๗      เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรื่อง  ขออนุมัติจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ 

 เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูง  (ผ่ำนหัวหน้ำส ำนักปลัด,รองปลัด,ปลัด อบต.) 

  ด้วยแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล   โคกสูงจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๖๙ ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
องค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน 
๒๕๕๕   

  เพ่ือให้การจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและสามารถบังคับใช้ให้ทัน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงขออนุมัติจัดท าแผนการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล  รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖                   
                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
               ( นายชิษณุพงศ์  สารีพร) 
                                                                            นักทรัพยากรบุคคล 
 
 

/ความเห็น... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกรำยงำนกำรประชุม 

เรื่อง กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบลรอบปีงบประมำณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ 
วันที่ ๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูง 
********************* 

ผู้มาประชุม 
ล า
ดับ
ที ่

ชื่อ –สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 

นายจรูญ  จันทะแสน 
นายนิรันต์  สุวรรณอ าไพ 
นายบรรจง  ภาวะดี 
นางนิรมล  คึมยะราช 
นายมงคล  วงศ์สิงห์ 
นายณรงค์ เสนาค า 
จ่าเอกวิระพงศ์  สุบุญมา 
นายชิษณุพงศ์ สารีพร 

 นายก อบต.     ประธานกรรมการ 
ปลัด อบต.                กรรมการ 
รองปลัด อบต.           กรรมการ 
ผอ.กองคลัง               กรรมการ 
หัวหน้าส่วนโยธา         กรรมการ 
หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ  กรรมการ 
หัวหน้าส านักปลัด        กรรมการ 
บุคลากร                   เลขานุการ 

จรูญ  จันทะแสน 
นิรันต์ สุวรรณอ าไพ 
บรรจง ภาวะดี 
นิรมล คึมยะราช 
มงคล วงศ์สิงห์ 
ณรงค์ เสนาค า 
จ.อ.วิระพงศ์ สุบุญมา 
ชิษณุพงศ์ สารีพร 

 

 
เริ่มประชุมเวลำ ๐๙.๐๐ น. 
 เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมมาพร้อมกันที่ห้องประชุมแล้ว นายจรูญ จันทะแสน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสูง ประธานคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังนี้ 
 
ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ขัน้ตอนการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  
ระเบียบวำระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

- ไม่มี 
ระเบียบวำระท่ี ๓  เรื่องเพื่อพิจำรณำ 
นายจรูญ  จันทะแสน เรียนปลัด อบต. หัวหน้าส่วน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจากแผนอัตราการ

พัฒนาพนักงานส่วนต าบล รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสูงจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และเราจะต้องจัดท าแผนการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบลควบคู่กับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔-
๒๕๖๖) เพ่ือประกาศใช้ให้ทันวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓   ส าหรับรายละเอียดขั้นตอนใน
การจัดท าเชิญทางเลขานุการชี้แจงครับ 

 
/นายชิษณุพงศ์  

 
 
 



-๒- 
 
นายชิษณุพงศ์  สารีพร เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ท่านปลัด และหัวหน้าส่วนราชการทุก

ท่านครับ อ้างถึงหนังสือที่ว่าการอ าเภอปลาปาก ที่ นพ ๐๐๒๓.๑๓/๒๕๒๖  ลงวันที่ ๒๓ 
กรกฏาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๖ และจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลควบคู่ไปพร้อมกัน ซึ่งก็มี
รายละเอียด ดังนี้ 
๑. ขออนุมัติจัดท าแผน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
๓. จัดประชุมร่วมกันวิเคราะห์เตรียมการวางแผน ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ หลักการและเหตุผล 
ส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
ส่วนที่ ๓ หลักสูตรการพัฒนา 
ส่วนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา 
ส่วนที่ ๕ งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
ส่วนที่ ๖ การติดตามและประเมินผล 

   
นายจรูญ  จันทะแสน      ในส่วนของหลักการและเหตุผล  และส่วนของวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา  
                               มอบให้ทางเลขาและผู้ช่วยเลขานุการ จัดท าร่างเสนอมาก่อน ส าหรับในวันนี้เรามา 
           ก าหนดส่วนที่ ๓ , ๔ , ๕ , ๖ ,กัน 

นายนิรันต์ สุวรรณอ าไพ   เรียนท่าน นายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ส่วนที่ ๓ หลักสูตการพัฒนา เราควร 
                                ก าหนดให้ครอบคลุมข้าราชการการเมือง และพนักงานจ้างทุกคนด้วย เพื่อเป็นการ 
                                พัฒนาศักยภาพการท างานและเพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้ดี 
                                ยิ่งขึ้น จึงต้องก าหนดหลักสูตรเฉพาะต าแหน่งก่อน ดังนี้ 
       ๑ หลักสูตรการพัฒนาผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
          - หลักสูตรเกี่ยวกับนายก อบต. หรือหลักสูตรที่เกีย่วข้อง 
         -  หลักสูตรเกี่ยวกับรองนายก อบต. หรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่วข้อง 
         -  หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการนายก อบต. หรอืหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

- หลักสูตรประธาน/รองประธานสภา อบต.หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
     -  หลักสูตรรองประธานสภา อบต.หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
     -  หลักสูตรสมาชิกสภา อบต.หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
     - หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการสภาฯ อบต. หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

        ๒ หลักสูตรการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
- นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น กลาง สูง/หลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
- หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานการคลัง (อ านวยการท้องถิ่น ต้น กลาง สูง) 
  หรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 

        -  หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานช่าง (อ านวยการท้องถิ่น ต้น กลาง สูง) 
                            หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานการศึกษา (อ านวยการท้องถิ่น ต้น กลาง สูง)  
  หลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

/-หลักสูตร 



 
-๓- 

 
        -  หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
        - หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

- หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายในหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือหลักสูตรอื่นที่

เกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน/นักวิชาการเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
- หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน/นักวิชาการจัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
- หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน/นักวิชาการพัสดุหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรช่างโยธา/นายช่างโยธาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรนิติกร/หลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
- หลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน/หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน/นักพัฒนาชุมชน/หลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
- หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
- หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็กเล็กฯ หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
- หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่งหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง            

นายมงคล วงศ์สิงห์   เรียนนายก ปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน นอกจากหลักสูตรเฉพาะต าแหน่ง ก็ควร
จะมีหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น 
- หลักสูตรการจัดท างบประมาณระบบ e-Laass หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
- หลักสูตรการจัดท าแผนที่ภาษีหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

จ่าเอกวิระพงศ์  สุบุญมา  เรียนท่านนายก ปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เราควรจะมีการส่งเสริมด้านอ่ืนที่มี 
                               ความสัมพันธ์และสามารถแลกเปลี่ยนและน ามาประยุกต์ให้เข้ากับการปฏิบัติหน้าที่ เช่น  

- เพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาดูงานพนักงานส่วนต าบลและบุคลากร อบต.โคกสูง 
             - พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลและผู้ท าท้องที่ ท้องถิ่น 

นางนิรมล  คึมยะราช เรียนนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับการปฏิบัติตามแนวทางการ
พัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น เสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล ปลูกฝัง ให้มีการเรียนรู้  
เพ่ิมพูนความรู้ใหม่ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วม และ
ปรับปรุงงานในหน้าที่ของตนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การประชุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติหน้าที่ ทุกเดือน การเข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 
การเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน การยกย่องพนักงานส่วนต าบลที่ประพฤติปฏิบัติดี มีความ
โปร่งใส  การสร้างองค์กรให้มีการสุจริตธรรมมีศักดิ์ศรี  การศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วย  และรายละเอียดด้านอ่ืน ๆ ก็ควรจะเพ่ิมเติมตามความ
เหมาะสม  

 
/มติที่ประชุม 

 
 
 



-๔- 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบก าหนดหลักสูตรการพัฒนาตามที่ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอ เป็นเอกฉันท์ และให้

สามารถเพ่ิมเติมหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้องนอกจากที่น าเสนอได้ตามความเหมาะสมและ
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการได้ ทั้งนี้ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง 

 
นายจรูญ จันทะแสน ส าหรับส่วนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการด าเนินการพัฒนาพนักงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโคกสูง 
 
นายบรรจง ภาวะดี วิธีการและระยะเวลา ก็ควรจะด าเนินการตามห่วงเวลาที่สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 

๓ ปี  โดยในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  ซึ่งสามารถเข้ารับการฝึกอบรมหรือการ
พัฒนาได้ตามความเหมาะสม และผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร 

นายจรูญ  จันทะแสน      มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอะไรหรือเปล่าครับถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์  และเริ่มส่วนที่ ๕ ต่อครับ 
 
นายณรงค์  เสนาค า เรียนนายก ปลัด และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ส าหรับงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา

พนักงานส่วนต าบล และบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ก็ตามที่เราได้ตรา
ไว้ในข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง และตามท่ีหน่วยงานราชการที่จัด
ฝึกอบรม ตามความเหมาะสมและผู้บังคับบัญชาเห็นชอบ 

นายชิษณุพงศ์ สารีพร     ส าหรับการติดตามและประเมินผล โดยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการฝึกอบรมและการเข้าประชุมสัมมนาต่าง ๆ โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สรุปและรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมทุกครั้งหลังจากเสร็จการฝึกอบรมให้
ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

 
นายจรูญ  จันทะแสน การประชุมในวันนี้ก็ได้ข้อสรุปที่เป็นเอกฉันท์ ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ขอ

ปิดประชุมเพียงแค่นี้ โชคดีครับ 
 
เลิกประชมเวลำ  ๑๑.๓๐  น. 
 
                                                 ลงชื่อ                           ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายชิษณุพงศ์  สารีพร) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

                            ลงชื่อ                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายจรูญ   จันทะแสน) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
ประธานคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

 
 

 



แบบส ำรวจควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสงู  อ ำเภอปลำปำก  จังหวดันครพนม 

 
วัตถุประสงค์ 
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖   ทั้งนี้งานการเจ้าหน้าที่จะได้น าผลจาก
การส ารวจไปจัดท าแผนฝึกอบรมประจ าปีให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงาน  
ตอนที่ ๑  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถำม  
๑.๑ ชื่อ- นามสกุล..........................................................  ต าแหน่ง.................................................................... 
 หน่วยงาน.......................................................... กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน........................................................... 
 อายุ............... ป ี อายุราชการ................... ปี    วุฒิการศึกษาสูงสุด........................................................... 

๑.๒ สถานภาพการรับราชการ 
 (  ) พนักงานส่วนต าบล  (  ) ลูกจ้างประจ า 
 (  ) พนักงานจ้างตามภารกิจ (  ) พนักงานจ้างทั่วไป 
 
๑.๓ สถานภาพการปฏิบัติงาน 
 (  ) ผู้ปฏิบัติงาน   (  ) หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน   
 (  ) ผู้อ านวยการกอง/ส านักหรือเทียบเท่า 
 (  ) อ่ืนๆ...........................................................................................  

๑.๔ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 (  ) งานบริหาร  (  ) งานวิชาการ  (  ) งานสนับสนุน  (  ) งานบริการ 
ตอนที่ ๒   ควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรม  
 ๒.๑ ท่านต้องการพัฒนางานของท่านในเรื่องใดบ้าง (ตัวอย่าง เช่น  ทักษะเฉพาะต าแหน่ง  /ทักษะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์/ ทักษะทางด้านการใช้ภาษา/ การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย  ระเบียบ  เป็นต้น) 

ล า
ดับ 

ความรู้หรือทักษะความช านาญ 
ที่สามารถพัฒนาด้วยการอบรม 

หลักสูตรที่ใช้อบรมเพ่ือการพัฒนา ระดับความรีบเร่ง 
ร

รอได้ 
 

ปานกลาง 
ม 

มาก 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

   
 
 



 
 ๒.๒ ท่านสะดวกที่จะเข้ารับการอบรมในช่วงเดือนใดในระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๔  - ๒๕๖๖ 
 .................................................................................................................................................................. ....
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
................................................................................................................................................... ................................ 
.................................................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. ...................................................... 
 
 ๒.๓ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

............................................................................................................................. .........................................
.............................................................. .....................................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
.............................................................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................. ...................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
 
 
 

ขอขอพระคุณในความร่วมมือมา  ณ  โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบส ำรวจควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรมของพนักงำน(ส ำหรับผู้บังคับบัญชำชั้นต้น) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสงู  อ ำเภอปลำปำก  จังหวดันครพนม 
วัตถุประสงค์ 
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ทั้งนี้งานการเจ้าหน้าที่จะได้น าผลจาการส ารวจไปจัดท าแผนฝึกอบรมประจ าปีให้
มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงานมากที่สุด  
ตอนที่ ๑  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถำม  

ชื่อกอง/ส่วน............................................................................................................................................  
 ผู้ตอบแบบสอบถาม ชื่อ..........................................................นามสกุล....................................................... 
 ต าแหน่ง...............................................................................................    ระดับ.............................. 

ตอนที่ ๒  สภำพปัญหำ/ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ท่านคิดว่าควรปรับปรุงพนักงานภายใต้บังคับบัญชาของท่านในด้านใดบ้าง 
  ๑.๑  ..................................................................................................................................... .......... 
  ๑.๒  ................................................................................................................. ............................. 
  ๑.๓  ............................................................................................................................. ............... 
  ๑.๔  ....................................................................... ....................................................................... 

๑.๕  ............................................................................................................................. ................. 

 ๒. การท างานของท่านมีปัญหาในเรื่องใดบ้าง 
  ๒.๑  ............................................................................................................................. ................. 
  ๒.๒  .............................................................................................. .............................................. 
  ๒.๓  ............................................................................................................................. ................ 
  ๒.๔  .............................................................................................................................................  

๒.๕  ............................................................................................................................. ................. 

 ๓. มีอะไรบ้าง ที่ท่านอยากให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านท าได้  ซึ่งปัจจุบันยังท าไม่ได้ 
  ๓.๑  ............................................................................................................................. ................. 
  ๓.๒  .............................................................................................................................. ............... 
  ๓.๓ ............................................................................................................................. .................. 
  ๓.๔ ............................................................................................................................. .................. 

๓.๕ .................................................................................................... ........................................... 

 ๔. ท่านเคยฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านในเรื่องใดแล้วบ้าง 
  ๔.๑  ............................................................................................................................. ......... 
  ๔.๒  ............................................................................................................................... ............. 
  ๔.๓  .............................................................................................................. ............................. 
  ๔.๔  ................................................................................................................... ........................... 
 
 
 



-๒- 

 

๕.  ท่านคิดว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน  ต้องการให้ท่านช่วยเหลือในเรื่องใดบ้าง 
 ๕.๑  ............................................................................................................................. ......................... 
 ๕.๒  ................................................................................... ........................................................................ 
 ๕.๓  ............................................................................................................................. ............................... 
 ๕.๔  ............................................................................................................................. ................................ 
 ๕.๕  .......................................................................................................... .................................................. 

๖. ในบรรดาหัวข้อเหล่านี้ท่านเห็นว่า เรื่องใดบ้างที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาของ
ท่านมากที่สุด  ให้ใส่เครื่องหมาย        ในช่องให้ใส่เครื่องหมายด้านล่างนี้ 

หัวข้อ ใส่เครื่องหมำย 
๑. บทบาท – หน้าที่ และความรับผิดชอบตามมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่ง 
 

๒. ความรู้ด้านการปฏิบัติงานขั้นพ้ืนฐาน  
๓. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับงานสารบรรณ  
๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  
๕. ทักษะทางวิชาชีพ/ตามสายงาน  
๖. การบริหารงานบุคคลส าหรับผู้ปฏิบัติงาน  
๗. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  ที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน 
 

๘. วินัยแบบสร้างสรรค์  
๙. เทคนิคการออกหนังสือเตือน  และค าเตือน  
๑๐. มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน  
๑๑.  
๑๒.  
๑๓.  
๑๔.  
๑๕.  
๑๖.  

 

ตอนที่ ๓  กำรส่งแบบส ำรวจคืนและสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม  
อนึ่งขอให้ท่านได้ตอบแบบส ารวจแล้วให้ส่งข้อมูลดังกล่าวด้วย หากมีข้อมูลต้องการเพ่ิมได้ที่งานการ

เจ้าหน้าที่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง     
 

ขอขอพระคุณในความร่วมมือมา  ณ  โอกาสนี้ 

 



 


